
 

 

 

  

 

Hei, 

Marraskuinen tervehdys Voimapuusta. Tämän kuukauden teemana Voimapuussa on 

Tienhaarassa - muutoshaasteita. Lokakuun työssäjaksamisen teeman tiimoilta tuli esille, kuinka 

työelämän jatkuva muutos kuormittaa ja vaatii työntekijöiltä ylimääräisiä voimavaroja. Muutos ei 

kuitenkaan koske pelkästään työtä – koko elämä on yhtä muutosta, jotkut sanovat.  

  

Muutokset, välitilat ja siirtymävaiheet kuuluvat elämän kulkuun. Joskus ne alkavat yllättäen, 

itsestä riippumattomista syistä johtuen, toisinaan taas ne ovat seurausta omista valinnoista. 

Ikäkriisit tulevat ja menevät. Syntymät ja kuolemat tulevat milloin tahtovat. Niiden jälkeen jää 

usein ihmettelemään, mihin suuntaan olisi seuraavaksi lähdettävä. 

 

Seuraavassa muutamia ajatuksia erilaisiin muutostilanteisiin liittyen... 

 

Kehitysvaiheet ja elämänhaasteet  

Kehitysvaiheet ovat elämän siirtymäkohtia. Usein puhutaan kehityskriiseistä ja elämänkriiseistä. 

Kriisi sanalla halutaan ehkä ilmaista kyseisten vaiheiden aiheuttamaa hämmentävää ja sekavaa 

tunnetilaa. Positiivinenkin elämänmuutos, kuten esimerkiksi lapsen saaminen voi aiheuttaa 

vaikeita ja yllättäviä tunnekokemuksia. 

Kriisin myötä monille tarjoutuu useimmiten mahdollisuus johonkin uuteen. Kriisin 

kokemisen jälkeen ymmärrys maailmasta lisääntyy ja on jälleen hieman enemmän valmiuksia 

käsitellä elämässä vastaan tulevia tapahtumia. 

 



Äkilliset kriisit 

Äkillisiin kriiseihin ei voi varautua tai valmistautua etukäteen. Niille on ominaista, että ne tulevat 

täysin yllättäen. Tilanne, johon joudutaan sopeutumaan, on jo tapahtunut, eikä omalla 

päätöksenteolla voi mitenkään vaikuttaa tapahtuneeseen. Äkilliset kriisit aiheuttavat elämässä 

usein suuria muutoksia. Monesti ihmiset kuvaavatkin kriisitapahtumia ikään kuin elämänsä 

katkaisupisteinä ja puhutaan ajasta ennen tätä tapahtumaa ja ajasta sen jälkeen.   

 

Suunniteltu ja tavoiteltu elämänmuutos 

Suuret elämänmuutokset ovat pitkiä jaksoja elämässä, eivät niinkään hetkellisiä suunnan vaihtoja. 

Tavoitteiden asettaminen ja niiden seuraaminen pitkällä aikavälillä auttaa toteuttamaan 

unelmia ja suunnitelmia.  

Kun haluaa muuttaa tavoitteitaan, on tärkeää kysyä itseltään, miten haluaa muuttaa 

elämäänsä? Mitkä ovat tärkeimpiä tavoitteita? Olisiko muutosten ja tavoitteiden jälkeen 

onnellinen? Itselle tärkeitä tavoitteita voi pohtia esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: 

  

• Mitä todella haluan elämässäni? Tee lista tärkeimmistä tavoittelemistasi asioista. 

• Mitkä ovat tärkeimmät tarpeeni, joista on huolehdittava?  

• Mitkä ovat välittömät tavoitteet, mitkä ovat tämän vuoden tavoitteet, mitkä ovat pitkän 

tähtäimen tavoitteet? 

Tavoitteiden toteuttaminen vaatii myös niiden seuraamista: 

• Pystynkö tavoitteeni toteuttamiseen? Millä aikavälillä? Mitä resursseja tavoite vaatii? 

Onko tavoite sellaisenaan realistinen, vai onko sitä muokattava realistisemmaksi? 

Riittääkö minulle osa tavoitteen saavuttamisesta? 

• Miten voin saavuttaa tavoitteeni ja millä aikataululla? 

• Mitkä asiat palvelevat tavoitteen saavuttamista? 

• Mitkä asiat estävät tavoitteeni saavuttamista? 

  

Linkki Tara Langen ajatuksia herättävään tekstiin: 

Tara Lange: Luota muutokseen – päästä irti vanhasta, pidä kaksin käsin kiinni uudesta! 

 

Muutosaiheisia postauksia Voimapuussa: 

https://hidastaelamaa.fi/2017/10/luota-muutokseen-paasta-irti-vanhasta-pida-kaksin-kasin-kiinni-uudesta/#04039e51
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https://hidastaelamaa.fi/2017/10/luota-muutokseen-paasta-irti-vanhasta-pida-kaksin-kasin-kiinni-uudesta/#04039e51


 

Tienhaarassa – oletko muutoksessa vai sitä etsimässä 

Tarkoitusta etsimässä 

Tyhjä pesä – lensivätkö lapset pois?  

30. ikävuoden kriisi – vedenjakajalla 

 

 

Marraskuun voima-ajatus: 

"Sinulla voi olla tottumuksia, jotka heikentävät sinua. Muutoksen salaisuus on 

keskittää kaikki voimasi, mutta ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden 

rakentamiseen." – Sokrates  

  

 

Voimaa ja hyvää mieltä marraskuuhusi! 

Terveisin Sirpa 
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